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Fractienieuws is een reeks van politieke beschouwingen n.a.v. recente raadsvergaderingen of
lokaal politieke actualiteiten. De fractie is verantwoordelijk voor de inhoud wat fractiezaken
betreft.
Reacties hierop kunnen dan ook aan de fractie gericht worden.

Er gebeurt veel in politiek Nuenen, toekomstgericht!
U leest het in de nieuwsbrief van onze fractievoorzitter.
HERINDELING

Het thema herindeling laat ons nog steeds niet los. Op twee
fronten wordt nog gestreden.
Enerzijds ligt er een direct contact tussen ons college en het
ministerie van Binnenlandse Zaken, anderzijds heeft het
Actiecomité Nuenen Zelfstandig middels een burgerinitiatief
extra aandacht afgedwongen voor de voortdurende
onzekerheid over de beoogde herindeling.
Het was teleurstellend dat het gesprek met de directeurgeneraal van het ministerie, dat voor vrijdag 7 februari jl.
gepland stond, geen doorgang heeft gevonden wegens ziekte
van de dg. Er is wel een nieuwe afspraak gemaakt voor
dinsdag 19 februari 2019.
Het wordt ook nog eens heel interessant te zien wat er in
dezelfde week bij de Provinciale Staten gebeurt. Zojuist is
namelijk bekend gemaakt dat de behandeling situatie Nuenen
aan de agenda van 22 februari is toegevoegd.
Als fractievoorzitter onderschrijf ik het belang van het burgerinitiatief maar spreek ik wel mijn verontrusting uit dat deze
actie - juist voor de aanstaande verkiezingen van de
Provinciale Staten - ook averechts kan werken.

In deze nieuwsbrief:
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NUENEN ACTUEEL

1. ’t Klooster
De contouren voor een aangepast toekomstbestendig sociaal
cultureel centrum (’t Klooster) krijgen steeds meer vorm. Als
CDA zijn wij voor behoud van ’t Klooster als bruisend centrum
van culturele activiteiten voor Nuenen en omstreken, inclusief
gebruik van theater.
Een belangrijke themawisseling is weggelegd voor de verhuizing van de bibliotheek naar ’t Klooster. Na aanvankelijke
scepsis beginnen wij ook de meerwaarde van de bibliotheek
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als vaste gebruiker van ruimte in ‘t Klooster in te zien.
Een echt prachtig voorbeeld kunt u aan den lijve ervaren in DePetrus, de oude
Sint-Petruskerk van Vucht en nu “hét ontmoetingscentrum” in centrum Vught.
(zie foto). Op een schitterende wijze wordt deze kerk in al z’n pracht nu gebruikt
voor bibliotheek, leesruimtes, winkels, bedrijven, meetingrooms, en horeca. Dat
alles in een flexibele opstelling, waardoor het toch mogelijk blijft om één grote
ruimte te creëren. Echt een aanrader deze mooie kerk zelf eens te bezoeken. Als
dit de horizon voor ’t Klooster mag zijn, krijgt die zeker onze instemming.

2. bestemmingsplan Luistruik:
Deel drie van het bestemmingsplan Luistruik ligt nu ter besluitvorming. Ten
opzichte van het oorspronkelijke plan is er een planologische verschuiving van
appartementtorens in een groene voorziening naar meer eengezinswoningen.
Een groep eerste bewoners heeft op voorbeeldige manier zijn bezwaren kenbaar
gemaakt. Gezien de acute woningbehoefte en afspraken die al gemaakt zijn met
de projectontwikkelaar, is het een hele opgave om (ten dele) tegemoet te komen
aan de wensen van deze bewoners. Zichtlijnen en groene ruimte zijn uiteraard ook
belangrijk voor wooncomfort. Het CDA zet in op kleine aanpassingen in het plan
maar wil wel voortgang in het proces houden.
Hopelijk kunnen de bewoners nog inspraak krijgen in de detailinvulling van zowel
de nieuw te bouwen woningen alsook in de groenkeuzes.

3. structuurvisie Nuenen-Zuid:
Nieuwbouw / relocatie van de sporthal De Hongerman is de katalysator voor
overige structurele aanpassingen. Planologisch vinden wij de beoogde verplaatsing
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van sporthal De Hongerman naar de vrijkomende plaats van basisschool De
Mijlpaal de beste optie. Wij dienen echter wel te luisteren naar de inbreng van de
inwoners. Het merendeel van de ingediende zienswijzen is goed onderbouwd en
wordt breed gedragen. Compliment voor de inzet van de direct en indirect
betrokkenen.
De meest realistische insteek lijkt dan nu ook het plaatsen van een tijdelijke (prefab) sporthal. Hierdoor kan de nieuwbouw op de huidige locatie komen en kan het
CPO-project *) min of meer gelijktijdig op de vrijkomende plek van De Mijlpaal
starten.
Besluitvorming hierover volgt hoogstwaarschijnlijk in de raadsvergadering van 28
maart.
*) CPO = collectief particulier opdrachtgeverschap

20 MAART 2019: VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN
ERIK GROOTHOFF

Geen verkiezing is een zo-ver-van-mijn-bed-show als de provinciale verkiezingen.
Vraag een willekeurige bewoner wat de provincie doet, en men komt niet veel
verder dan:” Iets met auto(snel) wegen”.
Toch heeft de provincie veel macht en hebben de Provinciale Staten bijna letterlijk
veel “in de melk te brokkelen”.
Dat wat te klein is voor Den Haag maar te groot voor de gemeenten, wordt
provinciaal opgepakt. Politieke kleur daarbij is van groot belang. Denk aan de
herindelingsdiscussie maar ook: vervroegde invoering milieuwetgeving,
bereikbaarheid (openbaar vervoer en wegen), cultuur en monumenten.
Lokaal wil ik mij sterk maken voor het belang van de provinciale verkiezingen en
een zo groot mogelijke CDA-vertegenwoordiging in de provincie zien te bereiken.
Daarom heb ik mij gekandideerd voor de verkiezingen van de Provinciale Staten.
Maar wel met een duidelijke boodschap:
LAAT DE STEM VAN JE DORP HOREN !
Meer informatie kunt u nu al lezen op mijn website: www.erikgroothoff.nl
Erik Groothoff
fractievoorzitter CDA- Nuenen c.a.
kandidaat verkiezingen Provinciale Staten 2019
e.groothoff@upcmail.nl
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